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मेरी क्यूरी 

1902 सालचा म ेमहिना. मेरी आणि पियरे क्यूरी याांनी जुनाट, िडक्या 
झोिडीत प्रवेश केला. मेरी गेली चार वर्षे इथे अिोरात्र काम करत िोती. 
झोिडीतील गडद अांधारात तयाांना एक गूढ चमकिारा प्रकाश हदसला. 
आधी कुिीिी िाहिला नव्िता असा प्रकाश! ते रेडडयम िोते. 

रेडडयमसारखा मित्त्वाचा शोध लाविारी मेरी क्यरूी िी िहिलीच महिला 
सांशोधक! तसेच दोनवेळा नोबेल िरुस्कार ममळविारीिी ती िहिलीच 
सांशोधक! ततच्यामळेु पवज्ञानाच्या एका नव्याच शाखचेा जन्म झाला. एक 
नवीन वदै्यकीय उिचार िद्धती जगाला गवसली. 



ििा, मला द्या ना ती उ-ि-क-
र-िां.... 

मेरीच ेमूळ नाव माररया 
स्क्लोदोव्स्का. 
िोलांडमधील वॉसाा इथे 
ततचा जन्म झाला. 

मुलाांनो, तुमच्या आईने नुकतांच 
एका गोंडस बाळाला जन्म 
हदलाय. तुम्िाला एक बिीि 
ममळालीय. 

आम्िी ततला बघू 
शकतो? 

माररयाचे वडील, 
प्रोफेसर 
स्क्लोदोव्स्का 
भौततकशास्त्र 
मशकवत. लिानििी 
माररया वडडलाांच्या 
उिकरिाांकड े
कुतिूलाने बघत बसे. 

तू वेगळीच आिेस माररया! 
खेळणयाांिेक्षा तुला प्रयोगाांची 
उिकरिां आवडतात. 

 मुले िोलीश भार्षेतून िोलांडचा 
इततिास मशकत. तयाकाळी िा ततथे 
मोठा गुन्िा समजला जाई. 

तवे्िा वॉसाा भागावर 
रमशयाच ेराज्य िोते. 
ततथे प्रतयेकाला रमशयन 
भार्षा मशकावीच लागे. 
िोलांडचा इततिास आणि 
साहितय वाचायला ततथे 
बांदी िोती. 

 माररयाची स्मरिशक्ती तल्लख िोती. 
वडडलाांच ेकाम बघून, लक्षात ठेवून मोठेििी 

ती िी उिकरिे वािरायला मशकली. 
 

कािी देशभक्त मशक्षक लिून-छिून मुलाांना िोलांडचा इततिास 
मशकवत. यातूनच माररयाला मातभृूमीबद्दल बरांच कािी समजले. 

माररया, स्तातनस्लास 
ऑगस्टसपवर्षयी बोल. 

1764 साली तो िोलांडचा राजा 
बनला. तो खूि िुशार िोता, 
मशकलेला िोता. 



 तुमचां मशविकामाचां 
साहितय काढा. 

अचानक घांटी वाजली. सगळा वगा स्तब्ध 
झाला. 

इशाऱ्याची घांटी! 
लवकर, घाई करा. 
 
 

 चार मुलीांनी तवरेने सगळी िुस्तके आणि 
नोट्सच ेकागद गोळा केले. 

 

 त ेघेऊन मुली 
शेजारच्या खोलीत 
गेल्या. 

दरवाजा उघडिेयतं मुली 
आिािल्या जागेवर जाऊन 
बसल्या. दारात 
मुख्याध्यापिकेसोबत 
रमशयन शाळा इन्स्िेक्टर 
आले िोते. 

िां...ठीक  
आिे! िा मशविकामाचा वगा, मुली काम 

करतात तवे्िा मी तयाांना रमशयन 
िररकथा ऐकवते. 



इन्स्िेक्टरने एका डसे्कचा खि उघडला. 
तो ररकामा िोता. 

 आिल्याला कािी 
पवचारू नये, अशी 
प्राथाना माररया 
मनात आळवत 
िोती. िि नेिमी 
ततच्यावरच िी 
वेळ येई. ती 
रमशयन भार्षा 
छान बोलायची. 
वगाात ती सवाात 
िुशार िोती आणि 
वयाने सगळयाांत 
लिान िोती. 

जरूर पवचारा. 
माररया 
स्क्लोदोव्स्का, उभी 
रािा बाळा. 

मला कुिा 
पवद्यार्थानीला प्रश्न 
पवचारायचे आिेत. 

 माररयाने इन्स्िेक्टरच्या अनेक प्रश्नाांची योग्य ती उत्तरे हदली. 

रमशयन आिल्याला अमशक्षक्षत 
ठेव ूिािातात. आिि स्वत:च 
मशकून घेतलां िाहिजे. त ूखूि 
िुशार आिेस. त ूतर 
मशकायलाच िवांस. 

िो, उच्च मशक्षिासाठी तू 
ततथे जायला िवांस. 

मला स्कॉलरशीि 
ममळालीय. तयामुळे 
िायस्कूलच्या फीचा प्रश्न 
नािी. िि ती रमशयन 
शाळा आिे. आिल्या 
शत्रुांची शाळा! जाऊ ततथे 
मशकायला? 

कािी काळानांतर.....सरकारने प्रोफेसर स्क्लोदोव्स्कीांना 
कमी वेतन असलेले िद हदले. माररया मोठी बिीि 
ब्रोनयाशी शाळेच्या फीबाबत बोलत असे. 

िॉल प्रथम, अलेक्झाांडर 
प्रथम, तनकोलस प्रथम, 
मिारािी, मिाराज.... 

कॅथररन दसुरी नांतर 
कोिते रमशयन राजे िोऊन 
गेले? राजिररवारातील 
सवांची नावां साांग. 



तू फक्त 15 वर्षांची आिेस, माररया. 
मशक्षिासाठी तू खूि कष्ट घेतलेयस. 
आता थोडी मजासुद्धा करून घे. 

माररया िायस्कूलला मशकू 
लागली. 1883 साली ततने 
तेथील मशक्षि िूिा केले. 

सवोतकृष्ट पवद्यार्थानी 
माररया 
स्क्लोदोव्स्काला िे 
गोल्ड मेडल! 

माररयाच्या वडडलाांना ततचा अमभमान वाटला. 

 िोलांडमध्ये आिले बरेच 
नातलग आिेत. त ेतुला 
भेटायला बोलावतायत. 

तयाांना भेटून ये, देशभर फफर, 
मजा कर. 

 

 िि मला 
नोकरी 
करायचीय. 

 
माररया आिल्या 
नातेवाईकाांना 
भेटायला गेली. 
तयाांनी ततचा छान 
िािुिचार केला. 
ततला घोडसे्वारी 
मशकवली. ततचे 
भाऊबिीि ततला 
िाट्ायाांमध्ये 
घेऊन गेले. 

धीर धर! हिवाळी सि 
तोंडावर आलाय. तवे्िा 
दोन हदवस दोन रात्री 
नाचायचांय. 

बघ, नाचून नाचून माझ्या 
चिलाांच ेतळ णझजले. 



मग सिाच्या 
हदवशी मलुी 
आकर्षाक 
िोर्षाख करून 
स्लेजमध्ये 
बसल्या. 
तयाांचे 
साथीदार 
घोडयाांवर 
बसले. 

आिखी एक हदवस 
 आणि एक रात्र! 

फकती मजा येतये! आिखी 
फकती हदवस िे चालेल? 

अध्येमध्ये त ेआमलशान 
घराांिुढे थाबत. ततथे 
तयाांचे स्वागत िोई, 
खानिान िोई. सगळे 
ममळून ततथे नतृय करत. 

ते गावोगावी भटकले. वाटेत तयाांचे 
इतर ममत्रमैत्रीिी येऊन ममळाले. 
वाद्य-सांगीताच्या तालावर तयाांचा 
प्रवास सुरू िोता. 

 मनसोक्त भटकायला, 
मजा लुटायला. 

 

आिि कुठे 
चाललोय? 



सिवारासोबतच माररयाच्या सुट्टय्ािी सांिल्या. 
सप्टेंबरमध्ये ती वॉसााला िरतली. 

ट्यूशनसाठी फफरणयात माररयाची खूि 
िायिीट िोई. तयामानाने ततला िैसे फार 
कमी ममळत. 

माझ्या नवऱ्याकडून तुझ्या 
ट्यूशन फीच ेिैसे घ्यायलाच 
पवसरले मी. िुढच्या 
आठवडयात देईन तुझी फी. 

मला 
नािी 
अभ्यास 
करायचा. 

माझ्या मुलाने अभ्यास 
करावा असां मला वाटतां. 
िि तयाला अभ्यास 
नकोसा वाटतो. 

माझ्या मुलाला ट्यूशन 
हटचरची गरज आिे. िि तू 
वयाने खूि लिान वाटतसे. 

िि फार कमी लोकाांनी ततला ट्यूशनसाठी प्रततसाद 
हदला. ज ेगरजू िोते तयाांनी ततला राबवून घेतले. 

मी गणित, भूममती, फ्रें चच्या 
ट्यूशन घेईन. िे जाहिरात काडासुद्धा 
मी बनवून घेतलांय बघ. 

तू खूि उदार मनाची 
आिेस, माररया. िि तुला 
नोकरी कशी ममळेल? 

मी आता नोकरी 
करेन. तयात िोिाऱ्या 
कमाईतून तू 
मेडडकलचां मशक्षि घे. 



वॉसााबािेरच्या 
गावातल्या एखाद्या 
घरात मी आयाची 
नोकरी करेन, मुलां 
साांभाळेन. तयातून 
बऱ्यािैकी कमाई िोते. 

तुला भेटून आनांद 
झाला, माररया. 

िी ब्रोंका, माझी मोठी 
मुलगी. िी अन्दाजजया 
आणि िी ज्युलेक. 
याांनाच तू 
साांभाळायचांस. 

माररया तया कुटुांबातील 
लिानग्याांना भेटली. 

माररया, तुझां 
सामान खोलीत 
ठेवून ये. आिि 
गरमगरम चिा 
घेऊ. 

ममस स्क्लोदोव्स्का! 
1886 साली 18 वर्षांची 
माररया आया बनली. 
ब्रोनया िॅररसला सोरबोन 
यतुनव्िमसाटीत मशकायला 
गेली. 

बघ ब्रोनया, तू माझ्यािेक्षा मोठी 
आिेस. आधी तू मशक, डॉक्टर िो. 
मग तू मला मशकायला मदत कर. 

 तू आमच्यािासून 
दरू गावात 
रािािार! असां 
कािी करणयाची 
गरज नािी. 



िे कुटुांब मनमोकळे 
िोते. माररया ततथे 
रुळली. कुटुांबातील 
मोठा मुलगा 
काणझममझा 
शाळेच्या सुट्टीत घरी 
आला. 

मी इथेच रािून काम 
करायला िवां. 
ब्रोनयाची फी भरायला 
िैसे लागतील. लग्न-
बबग्न पवसरायला िवां. 

काणझममझा सुट्टी 
सांिल्यावर आिल्या 
शाळेत िरतला. माररया 
कुटुांबातील मुलाांना 
साांभाळणयाचे काम करत 
रािीली. तयाांनांतर ततने 
लग्नाचा पवचार मनातनू 
काढून टाकला. 

काणझममझा, तुला वेड लागलांय 
का? तयािेक्षा आिल्या 
शेजारच्या सुांदर मुलीशी लग्न 
कर. 

तू माझा मलुगा, या घराणयाचा 
वारस आिेस. एका आयाशी  
लग्न करिां तुला शोभत नािी. 
कदािी नािी. 

मोठया आनांदाने काणझममझा आिल्या आईवडडलाांकडे 
लग्नाची िरवानगी मागायला गेला. 

िो काणझममझा, 
मलासुद्धा तू खूि 
आवडतोस. 

माररया, तू मला खूि 
आवडलीस. माझ्याशी 
लग्न करशील? 

तुझ्यासारखी मुलगी 
यािूवी मला भेटली नािी. 
तू सुांदर नतृय करतसे, 
घोडसे्वारी करतसे, िोडी 
चालवतसे. तू खूि िुशार 
आिेस. 



तीन वर्षे माररयाने मुले साांभाळणयाच ेकाम केले. फावल्या वेळेत ती पवज्ञानाची िुस्तके 
वाचत बसे. कधीकधी ती खूि तनराश िोई. एक हदवस मात्र आशेचा फकरि हदस ूलागला. 

िे नाव िोय! त ेरमशयनाांना 
दाखवणयासाठी आिे. 
याच्या मागे आमची 
छोटीशी प्रयोगशाळा आिे. 

‘उद्योग आणि शेतीचां 
म्युझीयम’. व्वा! कािी 
वेगळांच हदसतांय! 

िि तनदान ती आता  
वॉसााला िरतू शकत िोती. 
ततथे दसुऱ्या एका कुटुांबात 
ततला नोकरी ममळाली.  
आता ती आिल्या वडडलाांना 
नेिमी भेटू शकत िोती. एके 
सांध्याकाळी ती एका 
नातलगाला भेटायला गेली. 

िि खूि उशीर झालाय. 
फकती वेडिेिा केला मी! 
फकती वर्षे वाया घालवली! 

ब्रोनयाचां मशक्षि 
िूिा िोत आलांय 
आणि ती एका 
डॉक्टर ममत्राशी 
लग्न करतेय. 
तयाांची इच्छा आिे 
की मी 
तयाांच्यासोबत 
रािून सोरबोन 
युतनव्िमसाटीत 
मशकावां. 

वसांत ऋतुची चािूल 
लागली. आिखी एक 
चाांगली बातमी आली. 

बाबाांना चाांगली 
नोकरी ममळालीय. त े
आता ब्रोनयाला िैसे 
िाठवू शकतील. मला 
माझ्या मशक्षिासाठी 
िैसे साठवता येतील 
आता. 



इथे तरूि िोलीश पवद्याथी 
प्रयोग करतात, पवज्ञान 
मशकतात. तुसुद्धा इथे 
येऊन प्रयोग करू शकतसे. 

खूि मेिनत कर. 
माझ ेआशीवााद 
तुझ्या सोबत 
आिेत. 

फार काळ रािािार 
नािी मी ततथे. 
लवकरच िरतने 
तुमच्याकड.े 

मी माझां बरचसां सामान अगोदरच िाठवून 
हदलांय. आता फक्त कािी िुस्तकां  आणि 
प्रवासात खायचे कािी िदाथा घेऊन जातये. 

माररया िॅररसला तनघाली तवे्िा….. 

िे िैसे माझ्याकडून. 
तुझ्या कामी येतील. 

बाबा, िे िैसे माझ्या िासिोटा, 
ततकीट आणि फीसाठी 
साठवलेयत. 

आिल्या िुढील 
आयुष्याची हदशा 
माररयाला  
सािडली. ती आिला 
प्रतयेक क्षि 
प्रयोगशाळेत घालवू 
लागली.  
ततने बऱ्यािैकी 
िैसािी  
साठवला. मग 
आिि िॅररसला येत 
असल्याच े 
ब्रोनयाला  
कळवले. 

या प्रयोगशाळेत मी प्रयोगाांची 
उिकरिां कशी वािरायची, िे 
मशकू शकेन. 



तीन हदवसाांनांतर माररया िॅररसला 
िोिोचली. ती थेट ब्रोनयाच्या घरी गेली. 
ब्रोनया आिल्या नवऱ्यासोबत रािात 
िोती. 

सोरबोनमध्ये मुलीांना मशकणयाचां 
स्वातांत्र्य आिे. मीसुद्धा इथेच 
मशकिार. 

           ती युतनव्िमसाटीत िोिोचली. 

फ्रान्स! इथली िवा 
फकती मोकळी वाटतये! 
इथले लोक मुक्त 
पवचाराांचे आिेत. 
रमशयन िेर नािीत इथे. 

माररया डबलडकेर बसच्या वरच्या 
डकेमध्ये बसून सोरबोनला गेली. 

ब्रोनया, मी आधी 
सोरबोन 
युतनव्िमसाटीत 
जाऊन येत.े 

िी तुझी खोली. 
छोटीशीच आिे, िि 
आवडले तुला. 

स्वागत आिे 
तुझां, माररया. 

तुला बघून खूि बरां 
वाटलां.  



िि घरभाडां, खािां-पििां याांचा खचा तर 
वाढेलच ना! तुझ्याकड ेएवढे िैसे 
आिेत? 

ती आत ऑफीसमध्ये गेली आणि 
आिल्या कोसाची फी भरली. 

तुझां नाव? माररया, नव्िे मेरी 
स्क्लोदोव्स्का. आता 
मी फ्रें च स्िेमलांगनुसार 
माझां नाव उच्चारेन.. 

मेरीच ेमशक्षि सुरू झाले.  

मला वाटायचां. 
आिल्याला फ्रें च, 
गणित, भौततकशास्त्र 
चाांगलां कळतां. िि 
इथे तर मला कािीच 
जमत नािीए. खूि 
अभ्यास करावा 
लागेल. 

ब्रोनयाच्या घरी मेरीला 
अभ्यासासाठी 
शाांतििा ममळत नसे. 
ततथे अनेकदा 
सांध्याकाळी िाट्ाया 
झडत. गािे-बजाविे 
िोई. एक िोलीश तरूि 
पियानो वाजवत बसे. 

िा पियानो वादक िोता, इग्नास िादेरेव्स्की. िुढे 
तो जगप्रमसद्ध पियानो वादक बनला. तसेच 
स्वतांत्र िोलांडचा मोठा नेतासुद्धा! 

कािी  
काळानांतर... 

 मी सोरबोनजवळ रािाणयासाठी 
एखादी स्वस्तातली जागा बघत.े 
यामुळे माझ ेप्रवासाच ेदोन तास 
आणि बसच्या ततफकटाचे िैसे 
वाचतील. 



 
िि मेरी ठाम िोती. 
लवकरच ती 
भाडयाच्या एका 
खोलीत रािू लागली. 
तयात फक्त एक हदवा 
आणि थांडीसाठी 
शेगडी िोती. िािी 
ततला मडक्यात 
भरून, िायऱ्या 
चढून वर आिावे 
लागे. 

मॅडम मेरी स्क्लोदोव्स्का 
मेररट लीस्टमध्ये सवाात 
वरच्या स्थानावर आिे.
  
  

माररयाला अभ्यासािासून कुिी रोखू शकले नािी. 
अांततम िरीक्षेच ेतनकाल आले. 

माररया, नीट खात-पित नािी 
असां हदसतांय. केवढी बारीक 
झालीय! ततला कािी खायला दे 
अगोदर. मग आराम करू दे. 

माररया, काय झालां तुला?  
बऱ्याचदा ती 
जेवििी करत 
नसे. िळूिळू ती 
अशक्त आणि 
आजारी हदसू 
लागली. एकदा 
िायऱ्या चढताना 
ती चक्कर येऊन 
िडली. ततच्या 
बहििीला 
बोलवाव ेलागले. 

मेरी ततथे मध्यरात्री 2 वाजेियतं अभ्यास  
करत बसे. िुन्िा सकाळी 6 वाजता उठून  
अभ्यासाला सुरुवात करत असे. 



 िो तर! भौततकशास्त्र 
आणि 
रसायनशास्त्राच्या 
प्रयोगशाळाांचे प्रमुख. 
मोठे सांशोधक आिेत 
त!े माझ्या छोट्या 
प्रयोगाांमध्ये तयाांना 
काय रस वाटिार! 

उन्िाळयाची सुट्टी 
सांिल्यावर मेरी 
िुन्िा िॅररसला 
िरतली. आता तर 
ततला स्कॉलरशीििी 
ममळाली िोती. 
तयामुळे िैशाची 
काळजी ममटली. 

 ततने आिल्या एका ममत्राला आिली समस्या साांर्गतली. 
मला स्वत:चां सांशोधन 
करणयाची सांधी ममळालीय. 
िि तयासाठी लागिारी 
उिकरिां, प्रयोगशाळा 
माझ्याकडे नािी. 

मी एका ममत्राशी बोलतो. 
कदार्चत तो तुला कािी 
मदत करू शकेल. 

तू तयाला 
ओळखत 
असावीस. 
पियरे क्यूरी. 

मीसुद्धा असांच कािीसां ठरवलां 
िोतां. िि पवज्ञानाला आदशा 
मानिारी तुझ्यासारखी 
मुलगी तवे्िा भेटली नव्िती! 

िुढच्याच हदवशी मेरीच्या ममत्राने ततची पियरे 
क्यूरीशी भेट घालून हदली. 

पियरे, िी मेरी 
स्क्लोदोव्स्का. सांशोधन 
करायचांय ततला. 
. 

पियरे आणि मेरी 
याांची 
कामासांदभाात 
अनेकदा भेट िोऊ 
लागली. पियरेला 
मेरी आवडू 
लागली. मेरी 
िोलांडला 
िरतणयाआधीच 
पियरेने ततला 
लग्नाची मागिी 
घातली. 

पियरे, फार िूवीच मी आयुष्य 
पवज्ञानाला वािून घ्यायचां 
ठरवलांय. मला लग्नािेक्षा त े
जास्त मित्त्वाचां वाटतां. 



अगां तू आता कुठे सांसाराला 
सुरुवात केलीयस. जमेल 
सारां िळूिळू.  

मला माझ्या 
वडडलाांची देखभाल 
करायचीय, 
देशासाठी कािीतरी 
करायचांय. 

िि िोलांडमध्ये तू 
तुझा अभ्यास 

नािी करू शकत. तू 
तुझां काम सोडून 

देिार का? 

मेरी िॅररसमधून वॉसााला आिल्या 
वडडलाांकडे तनघून गेली. 

कािी हदवसाांनी मेरी िरतली तवे्िा 
पियरेने िुन्िा ततला लग्नाबाबत 
पवचारले. यावेळी मात्र ततने पियरेला 
लग्नासाठी िोकार हदला. 

आिि आमच्या घरी 
जाऊन लग्न करू. 
माझ्या आईवडडलाांना 
तू खूि आवडतसे. 

िो, तयाांना िाहिलां 
की मला माझांच 
कुटुांब आठवतां. 

26 जुलै 1895 रोजी 
तयाांचे लग्न झाले. 
दोघे सायकलवरून 
अनेक हठकािी 
भटकले. आिल्या 
नातलगाांना भेटले. 
सवांनी तयाांना 
शुभेच्छा हदल्या. 

 माझ्या पियरेसोबत मेरी 
सुखाचा सांसार करेल. पियरे िा 
खरोखरच गोड मुलगा आिे. 

मेरीसुद्धा छान आिे. 
आिल्या 
मुलीसारखीच! 

िॅररसला 
िरतल्यावर मेरीने 
एक रेमसिीचे 
िुस्तक पवकत 
घेतले. ब्रोनयाला 
मदतीसाठी 
बोलावले. 
छानछान िदाथा 
बनवून त ेपियरेला 
खाऊ घालणयाची 
मेरीची इच्छा 
िोती. 

तू बनवतसे त ेफकती रुचकर 
असतां! मी बनवते तयाला 
चवच नसत.े 



मी शाळेच्या सांचालकाांशी बोलतो. 
तुला प्रयोग करणयासाठी एखादी 
खोली त ेदेऊ शकतील. 

1897 च्या सप्टेंबरमध्ये मेरीने एका मुलीला 
जन्म हदला. तयाांनी ततचां नाव आयररन ठेवले. 

जगातलां सवाात 
सुांदर मलू आिे 
िे! 

िो खरांच! खूिच 
गोंडस आिे िी! 

मेरी मलुीला आयाकडे सोिवून रोज आठ तास 
प्रयोगशाळेत काम करायची. 

ततला शुद्ध िवा आणि 
उन्िां खाणयासाठी बागेत 
घेऊन जा. 

ठीक आिे, 
मॅडम. 

सांध्याकाळी मेरी आणि पियरे अभ्यास करत बसत. 

युरेतनयममधून बािेर 
िडिाऱ्या बेक्वेरेल 
फकरिाांबद्दल आिि यािूवी 
चचाा केलीय. िी फकरिां का 
उतिन्न िोतात, िे मला 
शोधायचांय. 

छान आिे 
कल्िना! प्रयोग 
सुरू कर. 

मला काम करणयासाठी एक 
खोली लागेल. ततथे मी 
युरेतनयमच ेसगळे नमुने 
तिास ूशकेन. 



एवढ्या वेळा मोजलां! मोजताना 
कािी चुकलांिी नािी. या नमुन्यात 
एवढी जास्त रेडडओअॅजक्टजव्िटी 
कशी! युरेतनयम तर एवढी फकरिां 
उतिन्न करत नािी. 

मेरीला काचसामानाने भरलेली एक खोली ममळाली. 
ततथे खूि गारवा आणि ओल असे. िि ततने आिले 
काम लगेच सुरू केले. 

फकरिोतसाराची शक्ती िी 
नमुन्यातील 
युरेतनयमच्या प्रमािावर 
अवलांबून असत.े उष्िता, 
प्रकाश याांचा 
फकरिोतसारावर िररिाम 
िोत नािी. िि फकरिां 
कशी उतिन्न िोतात? 
इतर कुठल्या धातूतसुद्धा 
असां घडतां का? 

मेरीला इतर रासायतनक मूलद्रव्याांच े
नमुनेिी ममळाले. ततने तयाांचीिी िरीक्षिे 
केली. 

पियरे, थोररयममधून 
युरेतनयमसारखीच 
फकरिां बािेर िडतायत, 
असां हदसलां मला. 
. 

व्वा! तू तर 
कमाल 
केलीस! 

फकरिोतसाराला रेडडओअॅजक्टजव्िटी म्िटलां 
तर! ज्या मलूद्रव्यातून फकरिां तनघतात, 
तयाांना रेडडओअॅजक्टव्ि म्ििता येईल. 

मेरीने कािी 
तिासणया 
करून 
नमुन्यातील 
रेडडओअॅजक्टजव्ि
टीच ेप्रमाि 
मोजले. त े
मोजल्यावर 
मात्र ती चकीत 
झाली. 



आणि तयासाठी 
आिल्याला शुद्ध 
रेडडयम ममळवावां 
लागेल. 

               ततने पियरेशी चचाा केली. 

याचा अथा काय, पियरे? जर मी 
मोजताना चूक करत नसेन तर मग 
नमुन्यातच आिखी एक मूलद्रव्य 
असावां आणि याच मूलद्रव्यातून िी जादा 
फकरिां बािेर िडत असावीत. 

मेरी, तू मोजताना 
चुकली असावीस असां 
वाटत नािी. िे एक 
नवीनच मूलद्रव्य 
असावां, खात्रीने! 

मग आिि तयाला 
िोलोतनयम म्ििू. 
माझी मातभृमूी 
िोलांडच्या 
सन्मानाथा! 

मेरीच्या प्रयोगाांच े
मित्त्व उमगून 
पियरेने तयाची 
स्वत:ची कामे 
बाजूला सारली. तो 
मेरीला मदत करू 
लागला. लवकरच 
तयाांना नमुन्यात 
युरेतनयममशवाय 
आिखी दोन 
मूलद्रव्ये आढळली. 

यातलां दसुरां मूलद्रव्य 
िहिल्यािेक्षािी प्रभावी 
आिे. तयाला आिि 
रेडडयम असां नाव देऊ. 

 आधी तयाला शोधून काढ. 
मग वाटे्टल ते नाव दे. 

क्यूरी दाांितयाला या नवीन रेडडओअॅजक्टव्ि मूलद्रव्याांच ेअनेक उियोग ज्ञात 
झाले. िि िी मलूद्रव्ये डोळयाांनी बतघतल्यामशवाय, तयाांना स्िशा केल्यामशवाय, 
तयाांची मोजमािे घेतल्यामशवाय इतर सांशोधकाांची खात्री िटिार नव्िती. 

तुमचां सांशोधन 
आिल्या जुन्या 
समजुतीांना धक्का 
देिारां आिे. तयामुळे 
सांशोधक िुरावा 
मागतील. 



नवां मूलद्रव्य शोधायचां तर 
पिचब्लेंडचा िा डोंगर उिसून शुद्ध 
केलाच िाहिजे. 

पिचब्लेंड नावाच्या खडकाच्या नमुन्यात मेरीला िी नवी मूलद्रव्ये सािडली िोती. िि तयाांचे 
प्रमाि फारच कमी िोत.े िुराव्यासाठी टनभर पिचब्लेंडवर काम करायला िवे िोते. 

आिल्याला एवढां 
पिचब्लेंड कुठे 
ममळेल? बरां त ेशुद्ध 
करणयासाठी िुन्िा 
जागा लागेलच. 

खािीांमधल्या 
खडकाांतलां युरेतनयम 
काच बनवणयासाठी 
वािरतात. खडकाचा 
उरलेला भाग कचरा 
म्ििून फेकून देतात. 
िा कचरा स्वस्तात 
ममळेल आिल्याला. 

कामासाठी 
आिल्याला िी 
िडकी झोिडी 
ममळालीय. 

छप्िर तुटलांय,  
फरशा नािीत, गारठा 
आिे. ठीक आिे,  
काम तर सुरू करू.
  

एका ममत्राने पिचब्लेंडचा कचरा आिणयासाठी घोडागाडीची सोय केली. पिचब्लेंडचा िहिला 
साठा आला तवे्िा...... 

अरे व्वा! पिचब्लेंड  
आलां वाटतां! 

िो! जशी काय तुला वाढहदवसाची 
भेटच ममळालीय! 

मेरीने काम सुरू 
केले. ती 
प्रयोगशाळेत 
कमी आणि 
झोिडीत जास्त 
हदस ूलागली. 



पियरे सिमत झाला. तयाांनी आिला शोध  
सवांसाठी खुला केला. तयातून धन कमावलां  
नािी. 

चार वर्षे तयाांचे िे 
सांशोधन चालले. 
यासोबतच पियरे 
मशकवणयाचे  
कामिी करत असे. 
मेरीसुद्धा घरखचा  
चालवणयासाठी  
ट्युशन घेत असे. 

मे 1902. पियरेच्या आईच्या तनधनानांतर तयाचे वडील तयाच्यासोबत  
रािायला आले. 

ििा, एक छान बातमी आिे. 
तुम्िालाच आधी साांगायचीय. 

ििा, आम्िाला शुद्ध  
रेडडयम ममळवणयात यश 
ममळालांय. 

रात्री मेरीने आयररनला झोिवले. मग क्यूरी दाांितयाने जुनाट, िडक्या झोिडीत प्रवेश केला.  
मेरी गेली चार वर्षे इथे अिोरात्र काम करत िोती. झोिडीतील गडद अांधारात तयाांना एक गूढ 
चमकिारा प्रकाश हदसला. आधी कुिीिी िाहिला नव्िता असा प्रकाश! त ेरेडडयम िोते! 

हदवा जाळू नकोस. िुरेसा  
प्रकाश आिे. फकती सुांदर 
चमकतोय! 

रेडडयमबद्दल  
अर्धकार्धक माहिती  
कळू लागली.  
कॅन्सरच्या  
उिचारासाठी त ेउियुक्त 
िोते. िि मेरीने जेवढे 
रेडडयम ममळवले िोते  
फारतर एका लिान 

चमच्यात माव ूशकले  
असत.े 

अमेररकेतल्या एका कां िनीला  
पि ांचब्लेंडिासून शुद्ध रेडडयम बनवायचांय.  
आिि तयाांना मदत करायची? की या  
शोधाचां िांटांट घेऊन तयाांना पवकायचां? 

एखादा शोध पवकिां,  
लिविां िे पवज्ञानाच्या  
ततवात बसत नािी. 



कशी 
बािुलीसारखी 
आिे! 

1903 च्या जूनमध्ये मेरीला आजवरच्या 
ततच्या सांशोधन कायाासाठी डॉक्टर ऑफ 
सायन्स िी िदवी ममळाली. 

मॅडम, समस्त 
ज्युरीांतफे आिले 
िाहदाक अमभनांदन!  

लांडनच्या रॉयल सोसायटीने पियरेला 
व्याख्यानासाठी आमांबत्रत केले. तयाचा 
डवे्िी मेडल देऊन सन्मान केला. 
रॉयल सोसायटीच्या 
बैठकीत भाग घेिाऱ्या 
तुम्िी िहिल्या स्त्री 
सांशोधक. तुमच्या 
प्रमसद्धीचा िा िुरावाच आिे.  

मला प्रमसद्ध 
िोणयात रस 
नािी. तयात 
वेळ व्यथा 
वाया जातो. 

डडसेंबरमध्ये नोबेल िुरस्कार घोर्षीत झाले. 
िेन्री बेक्वेरेल आणि क्यूरी दाांितय याांना 

नोबेल िुरस्कार ममळाला. 
. 

 बघ पियरे, िुरस्काराचे 
70,000 फँ्रक! आता तू 
मशकविां बांद कर. तयात 
तुझा बराच वेळ खचा 
िोतो. 

आता आिि 
एक लॅब 
अमसस्टांट ठेवू 
शकतो, मेरी. 

1904 मध्ये पियरेला सोरबोन 
युतनव्िमसाटीने प्रोफेसरचे िद हदले. दरम्यान 
मेरीने दसुऱ्या मुलीला जन्म हदला. 

तुझी गोंडस लिान 
बिीि, ईव्ि. 



पियरेला एकदा मी 
म्िटलां िोतां, आिि 
एकमेकाांमशवाय 
रािू शकत नािी. 

1906 मध्ये क्यूरी दाांितयाने ईस्टरच्या सुट्टीत 
एक टुमदार घर भाडयाने घेतले. ततथे तयाांचे 
हदवस खूि मजेत गेले. 

तुझ्यासोबत आयुष्य खूि 
छान चाललांय. 

घरी िरतल्यावर 
िुढच्याच हदवशी 
मुसळधार िाऊस 
िडला. मेरी 
बाजारातून कािी 
सामान घेऊन 
घरी आली. कािी 
जुनी ममत्रमांडळी 
घरी आली िोती. 
तयाांचा द:ुखी 
चिेरा िािून मेरी 
घाबरली. 

मेरी, पियरे रस्ता ओलाांडत असताना 
एका घोडागाडीने तयाला उडवलां. 
पियरे खाली िडला आणि तातकाळ 
गतप्राि झाला. 

पियरेचा मतृयू! तो आता जगात 
नािी! पवश्वासच बसत नािी.     मेरी एकटीच पवचार करत बसली. 



मेरी अनेक वर्षे या प्रयोगशाळेची 
प्रमुख िोती. 

पियरे म्ििाला िोता, “कािीतरीच 
बोलतसे! आिल्यािैकी एकाचा 
मतृयू झाला तरी आिलां सांशोधनाचां 
काम सुरूच ठेवायचां”. मी प्रयत्न 
करेन, पियरे. 

मेरीला सोरबोन युतनव्िमसाटीने प्रोफेसरिद 
हदले. िूवी पियरे याच िदावर ततथे िोता. 

फ्रान्समध्ये एवढां उच्च 
िद ममळवलेली तू 
िहिलीच स्त्री आिेस. 

मी पियरेचां काम सुरू 
ठेवेन आणि मुलाांचांिी 

सांगोिन करेन. 

5 नोव्िेंबरला िॉल ऑफ सायन्स पवद्याथी, ित्रकार आणि सामान्य जनतनेे सांिूिा भरला 
िोता. मॅडम क्यूरी आिले िहिले व्याख्यान देिार िोती. ततने िॉलमध्ये प्रवेश केला. 
श्रोतयाांना अमभवादन केले आणि मग बोलायला सुरुवात केली. 

आिि 
भौततकशास्त्रामध्ये 
गेल्या दशकभरात 
झालेल्या प्रगतीचा 
आढावा घेऊ.... 

पियरे शेवटच्या व्याख्यानात ज्या 
मुद्यावर थाांबला िोता तयाच मुद्यावरुन 
मेरीने बोलायला सुरुवात केली. 

मॅडम क्यूरीला 
अनेक िुरस्कार 
ममळाले. 1911 चा 
नोबेल िुरस्कारिी 
ततला ममळाला. 
िॅररसमध्ये एक 
नवीन रेडडयम 
इांजस्टट्यूट 
उभारायची िोती. 
मेरी तया कामात 
व्यस्त झाली. 

नवीन इांजस्टट्यूट पियरे क्यूरी मागाावर 
उभारू. तयात एक मोठी प्रयोगशाळा 
असेल. पियरेचां िेच तर स्वप्न िोतां. 



मतृयूनांतर एक वर्षााने रेडडओअॅजक्टजव्िटीवर 
ततचे िुस्तक प्रकामशत झाले.    

 
  

1921 साली मेरी, ईव्ि आणि आयररन अमेररकेला गेले. ततथे व्िाईट िाऊसमध्ये अध्यक्ष 
िाडडगंने मेरीला एक गॅ्रम रेडडयम भेट हदले. सवासामान्य अमेररकन जस्त्रयाांनी देिग्या 
गोळा करून िे रेडडयम खरेदी केले िोते. 

नांतर आयररन 
आणि ततचा िती 
फे्रडररक ज्योमलअट 
याांनी क्यूरी 
दाांितयाचे सांशोधन 
िुढे नेले. 1935 
मध्ये या 
दाांितयालािी कृबत्रम 
रेडडओअॅजक्टजव्िटी
चा शोध 
लावणयासाठी 
नोबेल िुरस्कार 
ममळाला. 

दोघे छान बोलले. जुने 
प्रयोगशाळेतले हदवस  
आठवले. 

मेरी क्यूरी 1934 साली 
ल्युकेममया आजाराने 
ग्रस्त िोऊन मरि 
िावली. रेडडयमच्या 
साजन्नध्यात अनेक 
वर्षे काम केल्यामुळे 
ततला िा रक्ताचा 
कॅन्सर झाला. िि 
ततच्या या कामाच्या 
िायावरच िुढे 
अिुयुगाची सुरुवात 
झाली. 

समाप्त 


